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AL NIAJ LEGANTOJ
Nia revuo ŝanĝis sian formon kaj n^mr sed 

ne sian celon, kiu estas fervore batali gió la fina 
venko de nia bela lingvo internacia. Gi restas fidela 
al la Fundamento, malakceptante ĉiujn reformojn 
senregule faritajn kaj kiuj ne estos rezultato de na
tura evolucio de la lingvo, evolucio laŭ kiu Esperanto 
iom post iom pliboniĝos, kvankam konservante siajn 
unuajn regulojn, ĝis atingi la plej bonan kaj per
fektan stilon.

Tiel pensante, ni atendas la finan decidon de la 
proksima Kongreso,. pri la lastaj bedaŭrinda okaz
intaĵoj, dezirante ke ĝi donu sian opinion pri la reor
ganizo de Lingva Komitato, kiu povas,laŭ nia penso, 
solvi iun ajn malfacilaĵon sen rompi nian unuecon.

Ni tamen sincere kredas ke Esperanto venkinte 
daŭrigos sian vojon.
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Komencante la duan jaron de la revuo, ni ree 
petas al la Brazila^ esperantistaro, ĉiam sindonema, 
ĝian helpadon, por ke nia penado me restu senefika.

Ni kredas ne esti necese elmontri ĉion, kio 
malfaciligas nian laborplenan taskon. La multekosta 
eldono de 1'Brazila Esperantisto fariĝas la ĉefa mal
helpaĵo de nia entrepreno, sed tio ne senkuraĝigas 
nin ĉar niaj samideanoj, kiuj bone komprenas la 
necesecon ekzisti revuo en Brazilujo, ne lasos nin 
sole batalantajn.

La esperanta gazetaro rapide disvolviĝas en la 
tuta mondo; novaj Ĵurnaloj ĉiutage aperas, sciigante 
nin pri la mirinda progresado de Tesperantismo.

Nu relerni senmovaj, daŭrigu ni la propagan
don, ĉar ju pli granda cstos la esperantistaro, des 
pli utila kaj necesa fariĝos nia internacialingvo.

Ni laboru, ni ĉiam laboru por ke la Verda Stelo 
disĵetu siajn radiojn sur la tuta homaro.

★
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Al la Prezidanto de Brazila Ligo Esperantista, 
Dro R. Geyer petis sian eksigon de sekretario kaj de 
redaktoro de ĝia oficiala organo, decido motivita de 
la malaprobo de la plimulto de Tanoj de Petropolisa 
Grupo kaj de Brazila Klubo al lia pozicio antaŭ la 
lastaj okazintaĵoj.

En letero tiam sendita, Dro. Geyer rimarkigis, 
pri lia artikolo aperinta en la lasta numero de Brazila 
Revuo, ke ĝi estas de lia ekskluziva respondeco, ĉar 
la revuo promesis ĉiam respekti la privatajn opiniojn 
de Fkunlaboranto}.

Ni bedaŭras la foriron de nia lerta helpanto, 
dezirante ke lia forestado ne estu longedaŭra.
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Por la brazilaj Knaboj
KIEL KNABO POVAS SIN MEM REKOMENDI

(EZ The royal star readers}
Io. Negocisto anoncis, ke li bezonis iun, kiu lin 

helpu en lia oficejo, kaj proksimume kvindek knaboj 
sin prezentis petante la oficon. Tuj li elektis unu el 
ili, kaj forpermesis la aliajn.

2°. «Mi dezirus scii», diris unu el liaj amikoj, 
«kiaj estas viaj motivoj por akcepti tiun knabon. Li 
ne montris al vi simplan leteron de rekomendo».

3°. «Vi tute eraras», diris la negocisto». Li viŝis 
siajn piedojn, kiam li eniris, kaj enirinte li fermis la 
pordon ; kio montras, ke li estas orda kaj pura.

4°. «Li tuj forlasis sian seĝon al la maljunulo, 
kiu eniris kun unu el la knaboj; tiamaniere pruvante, 
ke li estas tiel bona kiel pripensa.

5°. «Li demetis sian ĉapelon, kiam li eniris, kaj 
li respondis miajn demandojn rapide kaj konvene ; 
kio pruvas, ke li estas ĝentila.

6°. «Li prenis per la mano la libron, kiun mi 
surlasis sur la planko, antaŭ la alveno de Tknaboj, 
kaj li ĝin metis sur la tablon, dum ĉiuj aliaj paŝis 
super ĝi aŭ puŝis ĝin aparte ; tio ĉi montris, ke li 
estas zorgema.

7°. «Li atendis pacience sian vicon anstataŭ re
puŝi unu el la aliaj ; tiel mi sciis, sen pli demandoj, 
ke li estas modesta.

8°. «Kiam mi parolis kun li, mi rimarkis, ke liaj 
vestoj estas bone brositaj, liaj haroj en 
maniero, kaj liaj dentoj blankaj kaj puraj'.

9°. «Kiam li skribis sian nomon, mi vidis, ke 
liaj ungoj estas agrable zorgitaj kaj neprovizitaj per 
pintoj kiel tiuj de kelkaj el laaliaj knaboj.

10. «Ĉu vi ne nomas tiujn aferojn la plej bona 
speco de leteroj ? Mi nomas ; kaj kion mi povas diri 
pri knabo, uzante miajn proprajn okulojn dum 
dek minutoj, estas pli valore ol ĉiuj belaj leteroj, 
kiujn li povas alporti al mi».

{El la angla lingvo tradukis
La forgesito.)

agrabla

Kroniko
Brazila Klubo Esperanto

La 27an de Junio okazis ĝenerala kunveno de la 
anoj de tiu laborema klubo kaj estas reelektitaj 
preskaŭ ĉiuj membroj de Tmalnova estraro kaj kon
silantaro.
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sekvantaj sinjo-

La nima estraro estas la jena: Alberto Couto 
Fernandes, prezidanto; Lauriano das Trinas, vic
prezidanto; Hernani Mendes, unua sekretario; Ale
kso Fanzeres, dua sekretario ; kaj Quirino de Oli
veira, kasisto.

La konsilantaro konsistas el la
roj ; Everardo Backheuser, Manoel Portilho Bentes, 
Edmundo F. Tribouillet, Honorio Leal, Othclo Reis, 
Albino Cabral, Leonel Gonzaga, Arlindo de Souza, 
Francisco Varzea e J. Santos Filho.

Post la elekto estas unuvoĉe aklamita kiel repre
zentanto de la Klubo ĉe la 4° Kongreso Esperantista 
Dr°. Everardo Backheuser.

La 16an de Julio forveturis Eŭropon nia nelaci
gebla kunbatalanto Inĝenniero Everardo Backheu
ser, prezidanto de PBrazila Ligo Esperantista kaj ĝia 
riprezentanto ĉe la Kvara Kongreso.

Al li kaj al lia edzino, profesorino Ricarda Back
heuser, ni deziras tre bonan kaj agrablan vojaĵon.

Antaŭ sia foriro li publikigis en la ĉiutagaj ĵur
naloj la jenan deklaracion, kiun ni plezure trans
skribas :

AL BRAZILAJ ESPERANTISTOJ

«Mi profitas la okazon de mia eliro por reprezenti 
la Brazilan Ligon en la 4a Kongreso, em Dresden, por 
sincere danki la multajn pruvojn de amikeco de miaj 
samideanoj ; kaj garantias ke tie mi varme defendos 
la projekton de nia Ligo pri la L. K., kiu estas, laŭ mi, 
la sola rimedo por enkonduki iom post iom reforme
tojn en nian karan Esperanton, konservante tamen 
la tradicion de la lingvo kaj la necesan unuecon inter 
lanunaj kunbatalantoj.—Everardo Backheuser.»

En tiu sama tago alvenis cl S. Catharina la bona 
propagandisto Benjamin Camosato, kiu for veturis 
Eŭropon post kelke da tagoj kaj ankaŭ ĉeestos la 
Dresdenan Kongreson. Brave’

Campinas Ni ricevis leteron de Dr°. J. Keating, 
tre fervora propagandisto, per kiu ni sciis, ke la mo
vado en tiu bela urbo te varmiĝis post la konferenco 
tie farita de Dr° Backlheuser.

La 30 an de Junio fondiĝis virina grupo «Bra
zila Espero», kies estraro estas la jena: Prezidan
tino: F.’’0 Julia Moreira Dias; Vic-Prezidantino: 
F.in0 Zilda Egydio ; Sekretariino, F.ino Argentina Ma
galhães kaj Kasistino, F.in0 Leonina Cerquera.

Gi jam enhavas 76 aninojn
Estas nun en Campinas tri kursoj direktitaj de 

Sr° J. Keating, unu en la sidejo de «Suda Stelaro», alia 
en la sidejo de «Gremio Literario Bierrembach» kaj 
la tria en la citita virina grupo.

Mi faras ĉi tiun kronikon fumante unu el la bonaj 
cigaredoj «Esperanto» fabrikitaj de Snr0 Lafavette 
Roso, kiu havas cigarejon nomitan «Cubana». Ni re
komendas tiun markon de cigaredoj al niaj fuman
toj le jan toj.

S. Paulo—Niaj samideanoj Droj J, Keating, Ha
roldo Amaral kaj Ramiro Garcia lerte laboradas por 
ke la 2a Brazila Kongreso Esperantista, kuiu okazos 
en Skta Paŭlo la proksiman Januaron, havu grandan 
sukceson. En nia sekvonta numero ni publikigos 
detalajn informojn pri tiu Kongreso.

Guaratinguetá—Nia juna samideanino Julieta 
Mello Souza faris antaŭ nelonge en la Normala Ler
nejo de Guaratinguetá, kies ŝi estas lernantino, tre 
interesan paroladon pri Esperanto. Si plene sukcesis, 
kaj multe da ĉeestantoj, gratulinte ŝin pro tio, kon

fesis entuziasme aprobi la internacian lingvon, tiel 
saĝe kreitan de Dro. Zamenhof.

Bahia—Nia tre fervora Samideano Dro. Pedro 
Emilio Gomes da Silva sciigas nin, ke baldaŭ fandiĝos 
grupo en tiu ĉefurbo.

Bonan sukceson ’.

l

O Esperanto no estrangeiro
Inglaterra. — Já existem no Reino Unido 145 socie

dades de propaganda, algumas das quaes contam mais de 300 
socios.

O director geral dos Correios e Telegraphos mandou in
cluir o Esperanto entre as linguas autorizadas para a corres
pondencia em linguagem clara.

Realizou-se em Schauklin um congresso de esperantistas 
irlandezes e Junho ultimo o 3.° Congresso esperantista em 
escossez. •

O Birminghan Education Comitee introduziu o Esperanto 
em muitas escolas da cidade.

Oii lamarca. —Fundou-se a Centra Dana Esperan
tista Ligo, cujo orgão é o «Dana Esperantisto.»

Na mais importante escola de Copenhague foi introduzido 
o estudo do Esperanto. Abriram-se 2 cursos, que toma n parte 
70 policiaes.

A fabrica de chapéos de sol do Sr. Sorensen já usa a lingua 
internacional para a sua correspondencia.

Suécia. — Esse paiz que possuia em Junho de 1907 
apenas 3 sociedades esperantistas, conta actualmente 39, entre 
as quaes o «polica Klubo Esperantista», destinado a propagar o 
ensino do Esperanto entre os policiaes.

Em Abril ultimo realizou-se em Stockolmo o Io congresso 
esperantista sueco.

Russia. — A conhecida revista russa «Vjestk Znanga» 
que tem cerca de 100.000 assignantes, publica um supplemento 
russo-esperanto, denominado «Espero», que foi escolhido como 
orgão official da sociedade esperantista de S. Petersburgo.

Bélgica. —Por ordem de S. M. Leopoldo II foi 
officialmente introduzido no exercito belga o ensino do Espe
ranto, sendo encarregado de dirigir o curso aberto na Escola 
Militar de Bruxellas, o tenente Cardinal, que representou o go
verno desse paiz no 3o Congresso internacional esperantista.

Hollanda. —Fundou-se em Amsterdam o «Turing- 
Klubo Esperanto», cujo,fim é organisar para seus socios viagens 
a outros paizes em bicycletas, vapores e estradas de ferro.

Allemanha, —O celebre actor allemão. Reicher. 
do theatro de Lessing de Berlim, e sua troupe representaram 
durante o Congresso de Dresde a tragedia de Goethe «Iphi- 
genia em Taurida» traduzido para o Esperanto pelo Dr. Za
menhof. Esse actor enthusiasmoú-se extraordinariamente 
pela lingua internacional e tenciona depois do Congresso fazsr 
uma viagem de propaganda pelas principaes cidades da Alle
manha .

Appareceram dois novos jornaes : o «Saksa Esperantisto» 
e o «Germana Esperanto Gazeto».

Áustria. — As administrações dos correios, da policia 
e da magistratura municipal de Vienna expediram uma circular 
reccmmendando aos empregados dos diversos serviços que se
guissem assiduamente os cursos de esperanto.

A commissão da Exposição do Jubileo de Praga publicou 
prospectos illustrados cm esperanto e resolveu convidar official
mente os congressistas de Dresden para visitar aquella cidade 
depois do encer amento do congresso.

Appareceu a edição de «Ŝlosiloj haj tutoj bohemaj.
Hungria. A gazeta policial «Koz biztohsag» abrio 

uma secção em esperanto e esforça-se por espalhar a lingua in
ternacional entre os policiaes.

Appareceram dois novos jornaes em Budapest, um dos 
quaes tem a tiragem de 30.000 exemplares e denomina-se «Es
peranta internacia Revuo». Trata de assumptos industriaes> 
commerciaes, sportivos, filatélico se literarios.
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França. Continua activam ente a propaganda, por meio 
de cursos, festas, conferencias, banquetes etc. Innumeras são 
as cidades onde se ensina o Esperanto aos militares.

Suissa. A «European Christian Endeavour» orgão 
official da importante associação de egual nome o qual se publi
cava em Genebra por trimestre apparece agora mensalmente es- 
cripto em inglez e esperanto,depois da decisão tomada na reunião 
dos membros do conselho europeo dos christãos realizada em 
Paris. A introducção do esperanto nas revistas internacionaes é 
de uma ait < significaçãopara nossa causa.

Dois bancos de Genebra editaram cheques em esperanto, 
cujo valor é expresso em spesmiloj (1 spesmilo=2, f 40).

Portugal. Fundou-se em Novembro ultimo o pri
meiro giupo esperantista nesse paiz denominado «Porta Grupo 
Esperantista» e ha pouco tempo outro em Lisboa por iniciativa 
do cônsul geral dos E. Unidos.

Os Srs. Almeida & Sá acabam de editar um excellente 
diccionario Esperanto-Portuguez que é encontrado nesta ci
dade na livraria Alves.

Hespanha. Este paiz occup t na relação das socie
dades esperantistas o 3o lugar e já possue tres jornaes de pro
paganda .

Barcelona será com certeza escolhida para sede do 5o Con
gresso Internacional.

A Academia de Sciencias de Burgos acceitou o esperanto 
para sua correspondencia. Essa lingua foi officidmente acceita 
pela «Union Velocipédica Espanola» para todas as suas relações 
internacionaes.

Italia. O Padre G. Mazzi, publicou um grande e excel
lente diccionario italiano-esperanto.

Appareceram mais dois jornaes, o «Roma Esperantista» e 
«Esperanta Abelo».

'Turquia. O novo principe de Samos approvou a orga- 
nisação de um grupo esperantista, destruindo assim a má com- 
prehensão de quea «Samo sa Esperantista Societo», mandada 
fechar por seu antecessor, se occupava de uma religião nova.

Rumania. Em prin ipios do corrente anno o presi
dente da «Rumana Esperantista Societo» recebeu de S. Magesta- 
delsabel um retrato com autographo assim redigido: «Agradeço- 
vos de coração o esforço e bondade illimitada com que ensinaes 
a bella lingua destinada a unir o scegos de todo o universo.

Em Fevereiro ultimo appareceu o Io jornal esperantista 
«Rumena Gazeto Esperantista» e abriram-se dois cursos em Bu- 
ckarest, um no instituto medico Militar e outro no Syndicato 
Commercial.

Já em Abril surgiu novo jornal denominado «Rumana Es
perantisto.

Japa**.  O Conde Hajashi, Ministro do Exterior, e presi
dente honorario da Associação Esperantista Japoneza acceitou 
a sua presidencia effectiva.

Canadá. Existem mais de 15 grupos esperantistas 
nessa Colonia. O grande propagandista suisso de 21 annos E. 
Privat acaba de fazer em Toronto duas conferencias extraordina
riamente concorridas, uma das quaes no salao da Universidade 
deante de um aŭditorio de cerca de 1.000 pessoas.

Estados Unidos. E’ extraordinária a actividade 
que tem desenvolvido na propaganda doEsperanto nesse grande 
paiz o jovem Edmundo Privat.

E’ raro o di i em que não faz pelo menos uma conferencia. 
Ha pouco tempo foi elle recebido pelo Sr. Roosewelt com quem 
entreteve uma longa palestra sobre a questão da lingua inter
nacional e sua soluçã » pelo Esperanto.

O Senado do Estado de Ohio acaba de votar uma lei man
dando adoptar o ensino do Esperanto nas escolas superiores.

Appareceu mais uma revista bisemanal denominada «The 
(Esperanto News. »

Uli ile. Em Novembro do anno findo fundou-se em San
tiago a «Cila Esperantista Asocio», que veiu dar um extraor
dinário impulso á propaganda da lingua internacional. E’ seu 
orgão official a revista «La du Steloj», cujo nome é uma home
nagem ás duas estrellas que figuram nas bandeiras chilena e 
[esperantista e que têm nellas uma collocação semelhante.

Em fins do anno findo reappareceu o «Cilo Esperantista» 
depois de um longo eclipse.

Programo de la Kvara Kongreso
Dresdeno, 15 an ĝis 23an de Aŭgusto, 1908
Sabato, 15a de Aŭgusto.
Matene, 9h.: Malfermo de la akceptejo, mal

fermo de la ekspozicio; ambaŭ en «Technische Ho
chschule» (Supera tennika Urnejo). Preparaj kun
venoj de la Organiza Komitato kaj de la Lingva Ko
mitato laŭ sciigoj de la komitatoj mem.

Vespere, 8h.: Amika kunveno en la Dresdena 
Grupo.—Muzikaĵoj kaj teatraĵoj.

Dimanĉo, 16a de Aŭgusto.
Matene : Diservoj, lOh.: Luther’a Diservo en la 

«Kreuzkirche». (Allmacht de Schubert, Largho de 
Hãndcl).

11 1/211. : Katolika Diservo en «Katholische Hof- 
kirche» (Solena Meso).

Posttagmeze, lli.: Tagmanĝo.
3h.: Kunveno laŭ nacioj por elekti delegitojn, 

k. t. p. (Technische Hochschule).
4h.: Amika kunveno en la «Granda Reĝa Ĝar

deno».
Vespere, 8h.: Internaciaj propagandaj paroladoj 

en Germana lingvo kaj en Esperanto. Specialaj es
perantistaj aranĝoj en apudaj ĉambroj. (Lumbildoj, 
k. t. p.. Gewerbehaus, Ostra-Alle),

Lundo, 17a de Aŭgu? to.
Matene: Alveno de D-ro Zamenhof, la eltro

vinto de é lingvo Internacia Esperanto.
10 1/2. (precize); Oficiala malfermo de TKongreso, 

salutoj dirataj de la ŝtataj kaj urbaj reprezentatoj. 
Parolado de D-ro Zamenhof, sekvata de internaciaj 
salutoj de la delegitoj, (Vereinshaus, Zinzendorf- 
strasse).

Postagmeze, lli.: Tagmanĝo. Poste, fakaj kun
sidoj. (Technische Hochschule) kaj vizito de 1’arta 
ekspozicio.

Vespere, 8h.: Ĝardena festo en la arta ekspo
zicio.

Mardo, 18a de Aŭgusto.
Matene, 9h.—Illi.: Unua agada kunsido en la 

«Aŭlo» de la «Technische Hochschule». Por neparto- 
prenontoj vizito de 1’ vidindaĵoj de T urbo, k. t. p.

Posttagmeze, 12h.—lli.: Tagmanĝo.
lh. 20m., Ekskurso al Meissen per vaporŝipo. 

Vizito de T Kastelo de Albrecht kaj de la mondfama 
reĝa fabrikejo de porcelano.

Vespere : Amika kunveno en la Geibelburg en 
Meissen Ludado de «Internacia Komedio».

Reveno Dresdenon por specialaj vaganaroj. 
Merkredo, 19a de Aŭgusto.
Matene, 9h.—llh.:Dua agada kunsido, poste 

fakaj kunvenoj.
Posttagmeze, lli.; Tamanĝo. Poste kunsidoj de 

fakaj sekcioj.
Vespere : Laŭ aranĝo de speciala komitato (vidu 

la programon aldonitan al la lastaj numeroj de
G. E.}.

Sli.: «Ifigenio en Taŭritlo» de Goethe, tradukita 
en Esperanto de D-ro Zamenhof, sub direktado de 
S-ro Emanuelo Reicher, aktero de la «Lossig-Thea- 
ter» eni Berlin. (Centraltheater, Waiseríliauss- 
trasse).

Por nepartoprenontoj samtempe diversaj lokaj 
aran goj.

Ĵaŭdo, 20a de Aŭgusto (Libera Tago).
Komuna Ekskurso per vaporŝipo en la Saksan 

t Svisujon. Fotografado de Lkongresanoj. «Marktfest»



4 BRAZILA ESPE RAN TISTO

(Historia foirfesto) en la urbo Wehlen. Lumigado de 
fmontetoj dum la reveno.

Vendredo, 21a de Aŭgusto.
Matene, 9h. — llh.; Tria agada kunsido. Poste 

fakaj kunvenoj.
Posttagmeze, lh.: Tagmanĝo. Fakaj kunvenoj 

kaj diversaj aranĝoj en la urbo.
Vespere: 8b.: Koncerto kun afabla helpo de fa

maj membroj de la Dresdena Opero. Poste: Balo kun 
naciaj kostumoj.

Sabato, 22a de Aŭgusto.
Matene, 9h.—llh.: Lasta ĝenerala kunveno kaj 

oficiala fermo de TKongreso.
Posttagmeze, lh.: Tagmanĝo.
2 l/2h.—4h.: Festo de la «Revuo».
Vespere: Diversaj aranĝoj laŭ speciala sciigo sur 

la nigra tabulo en la «Tichnische Hochschule».
Dimanĉo, 23a de Aŭgusto.
Vizito de la «Weisser Rissch» apud Dresden kaj 

granda festo en la «Esperantista Vilaĝo*.

GRUPOS ESPERANTISTAS
1906 — Marto — G. E. Suda Stelaro — Campinas.

Junio —.Brazila Klubo «Esperanto» — Largo de São 
Francisco 4-1°—Rio.

Septembro — Esp.-Societo Sud-Rio-Granda — R. Sete 
de Setembro, Porto Alegre.

Oktobro — G. E. de Niteroi — R. Marquez do Pa
raná, 69, Niteroi.

Oktobro — G. Verda Stelo (Komercoficistoj) — Largo 
dã S. Francisco 4-1°—Rio.

Decembro — Laboristara — Esperantista Grupo, Rua 
Hospicio, 145-1°—Rio.

1907 — Aprilo — G. Verda Signo — S. Christovão — Rio de
Janeiro.

Majo — G. E. de Petropolis — Petropolis.
» — G. E. Cachoeiro de Itapemerim — Espirito

Santo.
Julio — «Espero Katolika» — R. Libero Badaró, 36 

— S. Paulo.
Julio — Pernambuka Klubo «Esperanto»—R. Rozario

n. — Recife.
Augicsto — G. Matena Stelo — Avenida Intendencia, 

n. 193 — S. Paulo.
Augusto — Societo Sankta Katarina — Lages— Santa 

Catarina.
Septembro — Esperanto-Klubo — Aracajú — Sergipe. 

» — Grupo Esperantista — Santos.
» — G. Espero (virina) — R. Veridiana 10 A
S. Paulo.

Novembro—G. Juna Esperantisto—R. Veridiana 10 A 
S. Paulo.

Novembro — Esperanto-Klubo — Parana.
» — G. E. de Pouzo Alegre — Minas.

1908 — Janiĉaro — G. Suda Stelg. de Pouzo Alegre — Minas.
Marto — G. E. de Bom Jardim — E. do Rio. 
Majo — G. E. de Villa Nova de Lima — Minas. 
Junio — Brazila Espero (virina grupo). Campinas.

Bibliografio

Ni ricevis kaj tre dankas :
De la Internacia Propagandejo Esperantista, 

Merton Abbe/, London S W.
Tutmonda Anekdotaro aŭ legolibro malkara 

por kursoj. Kajero unua. Prezo 0,25.
Typ. do “Jovnal do Commercio'*

De Sro. L. F. Canet, 11 rue Manigue — Limoges 
(France) :

«L1 Espero», stenografia sistemo tute finita spe
ciale verkita por la Lingvo Internacia Esperanto de 
Gh. Barit, Stenografisto. Prezo 1,50.

De la Librejo Hachette kaj K°:
Libro de THumorajo, originale verkita de Paul 

de Lengyel, nova eldono. Prezo f. 2,75.
Provo de Marista Terminaro, verkita de kelkaj 

kompetentuloj sub la direkto de M. Rollet de Elsie, 
hidrografista ĉefinĝeniero de la franca maristaro. 
Prezo, f 1,50.

La kvar Evangelioj kumigitaj en unu rakonto 
kaj tradukitaj de la pastro R. Laisney. Prezo f 1,50.

De la Tipografia Raffaelo Giusti Livorno, Italujo:
Dizionario Italiano-Esperanto di G. Meazzini. 

Prezo. f2,50.
De la Presa Esperantista Societo 33,rue Lacépède. 

Paris:
La sendependa Ordono de la Bomtemplanoj, el 

franca lingvo tradukis M. Gontrot. Prezo 0,f40.
Malnovaj Paĝoj el Lingvo Internacia. Unua serio 

1896. Prezo l,f25.
De Esperantista konsulejo en Praka :
Slovakoj kaj Magiaroj, kelkaj vortoj pri Slovaka 

suferado en Hungario, de H. K. Bouska.
De Librairie de VEsperanto, 15, rue Montmartre, 

Paris :
La Vangfrapo, unuakta komedio, verkita de 

Abraham Drevfus kaj tradukita de S. Sar. Prezo - 
0,f75.

De la «Livraria Editora de Almeida & Sá.» Porto :
Diccionario Esperanto—Portuguez, precedido por 

um resumo de grammatica por José Augusto Pro- 
ença. Ni tre rekomendas ĉitiun verkon al ĉiuj 
brazilaj esperantistoj.

De la British Esperanto Association. 133-136 Higli 
Holbom London W.C :

Aladin, aŭ la mirinda lampo. Ali Baba kaj la 
kvardek Rabistoj, el la «Mil kaj unu noktoj», tradu
kitaj de Major-General George Con.
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Deziras korespondi per poŝtkartoj ilustritaj :
Fraŭlino Julieta Mello Souza—Rua Rangel Pes

tana 2, Guaratinguetá—S. Paulo.
Sro. J. Soares de Carvalho—Bello Horizonte.
Fraŭlino Cecilia Amelia de Oliveira, rua Mu- 

riquy, 1 i, Encantado—Rio de Janeiro.
Fraŭlinoj Maria Augusta Fagundes, kaj M. Eli

sabeth Fagundes, Pharmacia Normal, Guaratinguetá 
—S. Paulo.

Fraulino Maria da Gloria Nogueira, rua Dr. Bro- 
tero 16—Guaratinguetá—S. Paulo.

Fraŭlino Esther Martucci—Ypiranga 38—Rio de 
Janeiro.

Fraŭlino Lisbella Couto Fernandes — Rozo 21— 
Rio de Janeiro.

Fraŭlino Julia Fernandes—General Severiano 88.
Junulo Luiz Alberto Rocha—Farani 6 A—Rio de 

Janeiro.
Sinjorino Rachel Santos—Rio Branco 46—Rio 

de Janeiro.
Dro. Venancio da Silva—Rua Mauá 18 A—Rio 

de Janeiro.
Fraŭlino Astreo Fanzeres—D. Mathilde 2—Rio de 

Janeiro.
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